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Arbeidsvoorwaarden voor de leraar in opleiding
(lio)

Verlenging experiment met
1000-leraar in opleiding (lio’s)
met een leer-
arbeidsovereenkomst

Bestemd voor:
c bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel

van scholen voor basisonderwijs.

Voorlichting

Datum: 13 juli 1998

Kenmerk: AB-1998/26301

Datum inwerkingtreding: n.v.t.

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: n.v.t.

Relatie tot eerdere mededelingen: hangt samen

met OCenW-Regelingen: AB/BAP-97010576 van 11 juni

1997 (Gele Katern 1997, 16); AB/PSW-1997/39921 van 28

januari 1998 (Gele Katern 1998, 2/3)

Informatie verkrijgbaar bij:
CFI/ICO/PO, 079-3232.333

1. Inleiding

Deze circulaire gaat over de leraar in opleiding (lio) in het

algemeen. De leraar in opleiding is de laatstejaars student

van een lerarenopleiding die in een basisschool ervaring

opdoet in de praktijk en het experiment in het basison-

derwijs met 1000 lio’s met een leer-arbeids-overeenkomst

in het bijzonder. Tijdens het experiment is het mogelijk

lio-werknemers te benoemen aan een basisschool. Daar-

voor was een wijziging nodig van de wet op het primair

onderwijs (e.a.) inzake afwijking van de bevoegdheids-

eisen ten behoeve van leraren in opleiding. Dit experi-

ment is in het schooljaar 1997-1998 uitgevoerd.

In het cursusjaar 1998-1999 zal dit experiment in het

basisonderwijs met 1000 lio’s met een leer-

arbeidsovereenkomst worden verlengd. Deze verlenging

houdt een verlenging in van de tweede fase van de gefa-

seerde ontwikkeling van een duaal opleidingssysteem en

heeft het karakter van een overbrugging naar de voorge-

nomen structurele invoering per 1 augustus van 1999.

In juni 1997 verscheen de publicatie in het Gele Katern.

Voor het gemak is die in de bijlage van deze circulaire

opgenomen. Die circulaire (OCenW-publicatie AB/BAP-

97010576 ) blijft van kracht.

Het algemeen verbindend voorschrift zoals opgenomen

in de Gele Katern van 28 januari 1998, nr. 2/3 betreft een

wijziging van het Besluit Werkloosheid Onderwijs- en

Onderzoekpersoneel (BWOO) over kort tijdelijke arbeid.

2. Verlenging

De verlenging van het experiment betekent feitelijk dat

de lerarenopleidingen basisonderwijs die in het cursus-

jaar 1997-1998 een project leraar in opleiding met een

leer-arbeidsovereenkomst hebben uitgevoerd, dit project

komend cursusjaar kunnen voortzetten.

3. Enkele verduidelijkingen

3.1 Salaris

Conform de afspraken die gemaakt zijn voor de CAO-

OenW 1996-1998 bedraagt het maandsalaris van de lio:

c Per 1 augustus 1998 zal het maandsalaris van een lio

bij een normbetrekking ƒ 1985,- bedragen en bij een

werktijdfactor van 0,5 ƒ 992,50 .

c Per 1 december 1998 bedraagt het maandsalaris bij een

normbetrekking ƒ 1995,- en bij een werktijdfactor van

0,5 ƒ 997,50.

De salarisbedragen zijn opgenomen in Gele Katern van

17 juni 1998, nr. 16. Het betreft de OCenW-publicatie

(AB-1998/22141) overde wijziging van de financiële

arbeidsvoorwaarden.

3.2 Procedure

De loonkosten van de 1000 lio’s met leer-

arbeidsovereenkomst worden volledig gesubsidieerd.

De geselecteerde pabo’s zetten hun project in het kader

van het experiment voort.

Toekenning vindt plaats als volgt:

c de deelnemende pabo’s stellen lijsten op met de

namen van de lio’s (incl. de omvang en de periode van

het lio-schap) en de brinnummers van de basisscholen
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waar de lio’s werkzaam zijn. Deze lijsten worden

gestuurd aan:

c Cƒi (afdeling FTO/TBD),

postbus 606,

2700 ML Zoetermeer

c de basisscholen waar de lio’s met leer-

arbeidsovereenkomst geplaatst zijn en die op de lijsten

van de pabo’s voorkomen, ontvangen vervolgens van

Cƒi een beschikking waarin het bedrag van de loon-

kosten (inclusief 30 % werkgeverslasten)wordt toege-

kend.

Dat bedrag zal afzonderlijk als bestemmingsbedrag

worden betaald. De salarisberekening van de lio dient

niet onder declaratie code 1 van het CASO-systeem

plaats te vinden, aangezien dan immers dubbele

bevoorschotting wordt verkregen van de berekende

loonkosten. Verantwoording vindt plaats via de aan-

vraag rijksvergoeding (AVR) 1998 respectievelijk 1999.

Daarbij moeten de werkelijke loonkosten worden

opgegeven.

Indien een lio niet (meer) werkzaam is of zal zijn om

welke reden dan ook, wordt dit door de betreffende

basisschool en de pabo direct bij Cƒi gemeld (zie posta-

dres hierboven).

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J. M. M. Ritzen
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Loonkostensubsidie bij de indienstneming van
wachtgelders in het basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs.

Bestemd voor:
c scholen voor basisonderwijs;

c scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voorlichting

Datum: 13 juli 1998

Kenmerk: PO/PJ-98/30793

Datum inwerkingtreding: n.v.t.

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: n.v.t.

Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t.

Informatie verkrijgbaar bij:
CFI/ICO/PO, 079-3232.333

Inleiding

Eind juni 1997 zijn tussen OCenW enerzijds en de Centra-

les voor overheids-en onderwijspersoneel en centrales

van besturenorganisaties anderzijds de onderhandelaars-

akkoorden ’De Jaren Tellen’ afgesloten. De akkoorden

hebben tot doelstelling de arbeidsparticipatie van oude-

ren te verhogen en de wachtgelduitgaven te reduceren.

Diverse regelingen die scholen als belemmerd ervaren

(doorwerking van TWAO-boetes, adv-bapo quoterings-

regeling) worden omgezet in regelingen die een onder-

steuning geven bij het behouden van personeel voor het

onderwijs.

Een van de maatregelen die in dit kader in de akkoorden

is opgenomen, is de invoering van een loonkosten-

subsidie voor het indienstnemen van wachtgelders in het

basis en (voortgezet) speciaal onderwijs. Wachtgelders

vormen een belangrijk potentieel aan ervaren en

bekwaam personeel dat een sleutelrol kan vervullen bij

zaken als de verkleining van de groepsgrootte en de

vervangingsproblematiek.

Om het voor bevoegde gezagsorganen extra interessant te

maken om wachtgelders te benoemen, kunnen zij in aan-

merking komen voor een aanzienlijke loonkosten-

subsidie.

Gekoppeld aan de loonkostensubsidieregeling wil ik het

ook voor de wachtgelders zelf extra aantrekkelijk maken

om een baan in het primair onderwijs te aanvaarden.

Hiertoe ben ik in overleg met het Algemeen Burgerlijk

Pensioenfonds (ABP) over een reparatie van de pensioen-

opbouw. Deze opbouw is tijdens de wachtgeldperiode

immers gehalveerd. Zodra het overleg met het ABP is

afgerond, zal ik de voorwaarden waaronder en de periode

waarover het pensioen kan worden gerepareerd bekend

maken.

Ik streef er naar de loonkostensubsidieregeling in wer-

king te laten treden met ingang van 1 augustus 1998.

Vooruitlopend op de publicatie van die regeling zelf,

worden in deze voorlichtingspublicatie de hoofdlijnen

van de regeling uiteengezet. Ik moet u er wel op wijzen

dat u aan deze publicatie geen rechten kunt ontlenen.

Wel krijgt u een beeld van de condities waaronder de

subsidie zal worden verleend zodat u daarmee bij de

indienstneming van nieuw personeel rekening kunt

houden.
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